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Marta Kładź-Kocot 

Zwierzęta jak ludzie. I kotecki puhate 

Cordwainer Smith (a właściwie Paul Myron Anthony Linebarger) urodził się w 

1913 roku i, wnosząc z krótkiej notki biograficznej, prowadził dość barwne życie. Wy-

kładał politologię, był agentem amerykańskiego wywiadu, doradcą prezydenta Kenne-

dy’ego. W dzieciństwie mieszkał w Chinach, mając za ojca chrzestnego chińskiego pre-

miera. Napisał książkę na temat wojny psychologicznej. 

Wydawałoby się, że z takiej biografii powinna wysnuć się twórczość sensacyjno-

poważna, szpiegowsko-awanturnicza bądź polityczno-zaangażowana. A tymczasem nic 

bardziej mylnego. Opowiadania Cordwainera Smitha i powieść Norstrilia (której akcja 

toczy się w tym samym świecie), choć traktują o sprawach tak ważnych, jak definicja 

człowieczeństwa i kierunek, w jakim zmierza nasz gatunek, są momentami żartobliwe, 

prawie na granicy groteski, a chwilami romantyczne, ciepłe, wręcz naiwne. I nie wiado-

mo, czy należy w tę naiwność do końca wierzyć – ale z drugiej strony, jeśli przeciwsta-

wiona jej zostaje zimna dehumanizacja, jakże można w ogóle się wahać? 

Świat Cordwainera Smitha pod pewnymi względami przypomina ten znany z kla-

sycznej konwencji SF. Stara Ziemia pozostaje odległym wspomnieniem, a ludzkość, po-

cząwszy od Pierwszej Epoki Kosmicznej około roku 2000, zasiedliła liczne planety. Stat-

ki kosmiczne stanowią normalne wyposażenie prozy Smitha, pozostają jednak zaledwie 

narracyjną „machiną”. Technologia nie jest tutaj przedmiotem zainteresowania. Jest nim 

człowiek. Nawet niezwykle szybko pokonujące przestrzeń „planoformacyjne” statki ste-

rowane są myślami lot-kapitanów, a strzeżone przez światłostrzelców, których umysły 

zostały telepatycznie sprzężone z… mózgami kotów. 

 

 Recenzja książki: Cordwainer Smith, Drugie odkrycie ludzkości. Norstrilia [The Rediscovery of Man. 

Norstrilia], przeł. Wojciech Próchniewicz, Warszawa, Wydawnictwo MAG, seria Artefakty, 2015, ISBN: 

978-83-7480-551-3, ss. 648. 
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Światem opowiadań i jednej powieści Cordwainera Smitha rządzi Instrumental-

ność, ciało dość nieokreślone, składające się z nieznanej liczby lordów i ladies, których 

zakresu kompetencji również nie sposób do końca określić. Pozostaje ona w skompli-

kowanych relacjach z Cesarstwem i innymi władzami konkurencyjnymi. Ma również 

swoje peryferie, jak na przykład planeta złodziei o wdzięcznej nazwie Viola Siderea bądź 

też potworna kolonia karna, planeta Shayol (nieprzypadkowo pobrzmiewa tu hebrajski 

sheol).  

Instrumentalność nie wydaje się władzą orwellowsko przygniatającą – jej lordo-

wie i ladies nawet, owszem, bywają ludźmi. Na przykład lord Żestokost, który ma obse-

sję sprawiedliwości. Strzegą oni jednak porządku, którego straszliwą pustkę maskuje 

jedynie ciepły, serdeczny, niekiedy żartobliwy ton prozy Smitha. Ludzkość znajduje się 

w specyficznej sytuacji. Nieśmiertelność jest na wyciągnięcie ręki – można ją osiągnąć za 

pomocą przedłużającego życie specyfiku, produkowanego w jednym, jedynym miejscu w 

kosmosie – na planecie zwanej Nową Australią Północną, w skrócie Norstrilią. Pozyskuje 

się go z gigantycznych owiec, cierpiących na specyficzną chorobę. Wybrańcy mogą żyć 

nawet tysiąc lat, natomiast dla przeciętnego obywatela ustalona została granica wieku – 

lat 400. Instrumentalność czuwa nad szczęściem i zaspokojeniem potrzeb swoich oby-

wateli. Ludzie niczego już nie pragną, żyją w spokojnym, ogłupiającym zniewoleniu. Nie 

posiadają dążeń ani pragnień, nie mogą cierpieć, ponieważ zostaną automatycznie „do-

szczęśliwieni”. 

W takim świecie jednak ktoś musi pracować. Do tej roli zostają wyznaczeni pod-

ludzie – genetycznie modyfikowane zwierzęta o ludzkim wyglądzie. Nie mają żadnych 

praw. Jeśli zachorują lub się zestarzeją, są uśmiercani. Muszą walczyć o własny byt, po-

nieważ nikt się o nich nie troszczy. Tworzą podziemne społeczności, próbują wywoły-

wać mniej lub bardziej udane rewolucje. W świecie, w którym ludzie stali się bezmyśl-

nymi, pozbawionymi jakichkolwiek dążeń konsumentami ogólnodostępnych dóbr, to oni 

właśnie stają się ludzcy. Są wśród nich postacie naprawdę charyzmatyczne, takie jak 

uwodzicielska, inteligentna kotka Ka-Mell, pracująca jako dama do towarzystwa („towa-

rek”), nieszczęśliwa psia dziewczynka Pi-Joan, której historia jest powtórzeniem tra-

gicznych losów Joanny D’Arc, czy też chrystusopodobny ptasi prorok, O-Telekeli. 

Kontrast sztucznej szczęśliwości ludzi i autentyzmu życia „podludzi” (oraz parę 

dodatkowych czynników, na przykład jednostkowe doświadczenie śmierci i hipnotyczny 

taniec) doprowadzi w końcu do reformy zwanej Drugim Odkryciem Ludzkości. Instru-
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mentalność dochodzi do wniosku, że ludziom należy zezwolić na umiarkowane choroby 

i cierpienia oraz pewną dozę niepewności. W opowiadaniu Bulwar Alfa Ralfa obserwu-

jemy nieśmiałe poczynania zreformowanych egzemplarzy rodzaju ludzkiego, badających 

w przestrachu (lub bezmyślności) nowe granice. 

Prawom rządzącym światem Instrumentalności nie podlega jedynie Norstrilia. 

Jest – ponieważ dysponuje życiodajnym strunem – planetą niebotycznie bogatą, obiek-

tem westchnień całego kosmosu. Mieszkańcy Norstrilii postanowili jednak nie dać się 

opętać i zniewolić pieniądzom. Aby to osiągnąć, wprowadzili szereg regulacji: zamknię-

cie się na obcych, rygorystyczną i okrutną kontrolę liczebności populacji, zakaz luksusu i 

kultywowanie prostego, uczciwego, farmerskiego stylu życia. Wśród tych prostych ludzi 

rodzi się Rod McBan, który w ataku desperacji pozwala komputerowi na operacje finan-

sowe, w wyniku których w ciągu jednej nocy staje się właścicielem całej Ziemi… I tu wła-

śnie rozpoczyna się (mniej więcej) fabuła Norstrilii, powieści tak pratchettowskiej, że 

momentami łza się w oku kręci. Poprzedza ją opowiadanie Matki Hitton kotecki puhate 

(ortografia oryginalna), z którego możemy dowiedzieć się, jakie to przemiłe stworzenia 

strzegą Norstrilii… 

Zbiór opowiadań i powieść Cordwainera Smitha to teksty, w których odnaleźć 

można zarówno delikatną liryczność, jak i absurdalny humor, ale także czysty, orwel-

lowski koszmar (opowiadanie Planeta zwana Shayol, wariacja na temat dantejskiego 

Piekła). Znajdzie się również kilka rozważań na temat płci: od romantycznie-

patriarchalno-seksistowskich (Dama, co Duszą żeglowała) poprzez stereotypowe i ho-

mofobiczne (Zbrodnia i chwała komandora Suzdala) po zdumiewająco aktualne – w koń-

cu czemu gospodyni domowa nie miałaby wybrać luksusowego życia w ciele zamożnego 

młodzieńca (Norstrilia). Oprócz tego przez wiele tekstów przewija się powracający mo-

tyw – koty i kocie osobowości (choć kotecki puhate w tytule opowiadania to bardziej 

wyraz absurdalnego poczucia humoru Smitha). 

Każde opowiadanie zaczyna się krótkim wprowadzeniem, lokującym dany tekst 

w twórczości Smitha, a jego świat w chronologii uniwersum Instrumentalności. Tabela 

chronologiczna, opracowana przez niejakiego J.J. Pierce’a, znajduje się na końcu książki. 

Czy ta sama osoba jest autorem wprowadzeń, nie wiadomo – a szkoda, czytelnik nie ma 

bowiem pojęcia, czy „wstępy” są rzeczywiście pomocniczym opracowaniem, czy tylko 

kolejnym przejawem wymyślnej gry z odbiorcą. 
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Twórczość Cordwainera Smitha gra na przeróżnych rejestrach stylistycznych. W 

całym zbiorze można znaleźć zarówno naiwną baśń o miłości (której baśniowość pod-

kreśla obraz statku kosmicznego napędzanego solarnymi żaglami), jak i teksty pełne 

groteskowego okrucieństwa, porażające do szpiku kości. Nie jest to jednak gorzka antyu-

topia – choć w najlepszych momentach tkwi ziarno tragizmu, w najgorszych pojawia się 

niekiedy iskra miłości i wiary w człowieka. Fabuły są niekiedy po baśniowemu zgrabne, 

lektura wciąga i przykuwa uwagę. Rekomendacjom Ursuli Le Guin, Terrego Pratchetta i 

Roberta Silverberga, zamieszczonym na tylnej okładce, można bez zastrzeżeń zaufać. 

Cordwainer Smith stworzył kawałek naprawdę dobrej literatury. 


